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573پوستر-مدلسازیوشبیهسازیدرپزشکی
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چکیده

 مقدمه: هدف مطالعه حاضر ارزیابی توزیع دوز در اطراف چشمه با آهنگ دوز باالی ایریدیوم 192 مدل فلگزی سورس 

می باشد. 

موادوروشها: از کد MCNPX برای شبیه سازی چشمه ایریدیوم 192 فلگزی سورس استفاده شد. ثابت آهنگ 

دوز و تابع دوز شعاعی در فانتوم های آب و بافت نرم به دست آمد و با داده های قبلی موجود برای این چشمه مقایسه 

گردید. عالوه بر این، آهنگ دوز در راس��تای عرضی نیز با شبیه س��ازی چش��مه فلگزی س��ورس و یک چشمه نقطه ای 

به دست آمد و با مقادیر به دست آمده از سیستم طراحی درمان فلگزی پلن مقایسه شد. 

نتایج: مقدار ثابت آهنگ دوز در فانتوم آب و بافت نرم به ترتیب برابر با 1/108 و 1/106 به دست آمد. مقادیر تابع دوز 

شعاعی به صورت جدول ارائه شده اند. مقادیر به دست آمده آهنگ دوز )بر حسب cGy/s( نیز به صورت جدول و نمودار 

ارائه شده اند. بیشترین اختالف بین مقادیر آهنگ دوز سیستم طراحی درمان و مونت کارلو برابر با 11 درصد بوده است 

که به فاصله 6 سانتی متری از چشمه در فانتوم آب مربوط می شود. 

بحثونتیجهگیری: با توجه به مقایس��ه پارامترهای دوزیمتری به دست آمده با مقادیر منتشر شده قبلی، صحت 

شبیه س��ازی چشمه ایریدیوم 192 مدل فلگزی س��ورس در این تحقیق تأیید می شود. نتایج ثابت آهنگ دوز و تابع دوز 

شعاعی در فانتوم آب و بافت نرم برای چشمه فلگزی سورس و چشمه نقطه ای تقریباًً یکسان بوده اند. با در نظر گرفتن 

عدم قطعیتهای موجود در محاس��بات، نتایج محاسبات سیس��تم طراحی درمان در فانتوم آب برای چشمه با آهنگ 

دوز باالی ایریدیوم 192 مدل فلگزی سورس با مقادیر حاصل از شبیه سازی توافق داشته است. عالوه بر این، با در نظر 

گرفتن عدم قطعیتهای موجود در محاسبات، نتایج سیستم طراحی درمان برای این چشمه و نتایج محاسبات مونت 

کارلو برای چشمۀ نقطه ای به لحاظ عملی برابر بوده اند. 

شبیه س��ازی مونت کارلو، سیس��تم طراحی درمان فلگزی پلن، چش��مه فلگزی س��ورس، کلمات کلیدی
براکی تراپی با آهنگ دوز باال، چشمه ایریدیوم 192
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